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Meginhlutverk og áhrif
skattkerfisins

• Afla fjár til að standa undir opinberri þjónustu

• Skattar móta hegðun 

– lágmarka þarf neikvæð áhrif þeirra

• Hagkvæmast að hafa breiða skattstofna með 
lágum prósentum

• Einfaldleiki eykur hagkvæmni, dregur úr 
skattsvikum og lækkar kostnað



Bætt verklag við 
breytingar á skattalöggjöf

• Samráð við hagsmunaaðila var áfátt árið 2009

• Einfaldleika og gegnsæi fórnað – auknar flækjur

• Meta þarf áhrif breytinga við undirbúning og 
samningu stjórnarfrumvarpa

• Gera þarf breytingar með góðum fyrirvara

• Stöðugleiki í skattkerfinu er mikilvægur 



Tekjuskattur fyrirtækja

• Skattkerfið þarf að stuðla að bættri 
samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs
– ýmis skilyrði eru mun lakari en hjá keppinautum

• Tekjuskattshlutfallið hefur afgerandi áhrif á 
fjárfestingar og atvinnusköpun

• Hóflegt hlutfall eykur svigrúm fyrirtækja til 
nýsköpunar og rannsókna 

• Ríkistekjur aukast með auknum hagvexti

• Tekjuskattshlutfall fyrirtækja lækki aftur í 15% 



Skattlagning smáfyrirtækja

• Ný ákvæði skattalaga um skattlagningu arðs í 
smáfyrirtækjum (fámennum hlutafélögum) eru óskýr 
og ná ekki tilgangi sínum 

• Hagnaðurinn myndast af fleiri þáttum en vinnuframlagi 
eigenda s.s. vörusölu, sölu rekstrarfjármuna eða sölu 
vinnuframlags annarra starfsmanna 

• Skattlagning tekna smáfyrirtækja ætti að byggjast á 
hæfilega reiknuðu endurgjaldi eigenda og tekjuskatti 
fyrirtækja eins og áður var

• Tillaga: Ný ákvæði um skattlagningu arðs að hluta til 
sem laun verði felld brott



Fjármagnstekjuskattur

• Hversu hátt hlutfall fjármagnstekjuskatts telst fer 
meðal annars eftir verðbólgu og skilgreiningu 
skattstofns (brúttó/nettó) 

• Sé verðbólga 5% og raunvextir 3%, samsvarar 
20% brúttóskattur 53% skatti á raunvexti

• Fjármagnstekjskattur á raunvexti er því mun 
þyngri en skattur á launatekjur

• Tillaga:
– Skatthlutfallið verði ekki hækkað
– Heimilt verði að draga vaxtagjöld frá tekjum við 

útreikning skattsins líkt og viðgengst erlendis



Breyttar frádráttarreglur vegna 
arðs og söluhagnaðar

• Ný skilyrði um frádráttarbærni arðs milli 
fyrirtækja fela í sér margsköttun 

• Arður sem myndast erlendis í rekstri 
dótturfélaga innlendra fyrirtækja kemur ekki 
til landsins 

• Skatttekjur minnka - eins og komið hefur í ljós

• Lagt er til að ákvæðin verði felld brott



Aðrar nýjar íþyngjandi reglur
um skattlagningu fyrirtækja

• Nýtilkomin brúttóskattlagning tekna erlendra 
aðila dregur úr vilja erlendra aðila til að koma 
með fjármagn til Íslands 

• Ný ákvæði um skattlagningu eftirgjafar skulda 
setja áætlanir um endurskipulagningu fjárhags 
fyrirtækja í uppnám 

• Takmörk við frádráttarbærni vaxtagjalda við 
yfirtöku kemur illa við fyrirtæki í  fjárhagslegri 
endurskipulagningu – ákvæði um þunna 
eiginfjármögnun (eins og víða erlendis) heppilegri



Aðrar nýjar íþyngjandi  reglur
skattlagningu fyrirtækja

• Ný lög um ívilnanir fyrir nýsköpunarfyrirtæki 
eru jákvætt skref en ganga þarf lengra til að 
þær nái markmiði sínu

• Ný ákvæði um að halda eftir skatti hérlendis af 
vaxtagreiðslum innlendra aðila til erlendra  
leiða til hærri fjármagnskostnaðar íslenskra 
fyrirtækja



Aðrar nýjar íþyngjandi  reglur
um fjármagnstekjuskatt

• Skattlagning gjaldeyrisreikninga er óréttlát 
– gengishagnaður verði ekki staðgreiðsluskyldur,  myndi 

ekki skattskyldar tekjur nema við úttekt og jafna megi 
milli reikninga

• Verðbréfafyrirtæki verði undanþegin staðgreiðslu 
fjármagnstekjuskatts eins og bankar

• Ákvæði um staðgreiðsluskyldu tekna af söluhagnaði 
hlutabréfa verði felld brott

• Hagnaður eða tap af afleiðusamningum verði 
skilgreindur sem söluhagnaður eða tap, eins og 
áður var, og þar með undanþegin staðgreiðslu



Önnur ný íþyngjandi
skattamál

• Falla ber frá nýjum og óskýrum auðlegðarskatti 
sem er jafngildur viðbótar 18% þrepi í  
fjármagnstekjuskatti – er gegn alþjóðlegri þróun

• Tryggingagjald verði lækkað til samræmis við 
spár um minna atvinnuleysi á árinu 2011. 
Lækkun um 1,0%, í 7,65%, m.v. spá Seðlabanka



Önnur skattamál

• Vörugjald á matvæli verði lagt af og í stað þess komi 
sykurskattur 

• Verstu agnúar álagningar vörugjalds á heimilistæki 
og byggingavörur verði sniðnir strax af – kerfið verði 
afnumið við fyrsta tækifæri

• Starfsmenn verktakafyrirtækja, sem sendir eru til 
starfa erlendis, fái skattaívilnun að norrænni 
fyrirmynd

• Bætur vegna sjúkdómatrygginga verði undanþegnar 
tekjuskatti eins og í nálægum ríkjum



Bindandi álit og úrskurðir 
Tvísköttunarsamningar

• Ríkisskattstjóri og yfirskattanefnd virða ekki 
lögboðna fresti um álit og úrskurði

– Auka þarf skilvirkni og hraða afgreiðslu mála

– tímafrestir styttir og flýtimeðferð einstakra mála 

• Fleiri og betri tvísköttunarsamninga

– Ísland hefur gert tiltölulega fáa samninga 

– eru forsenda fyrir greiðum viðskiptum milli landa

– aðilar úr atvinnulífinun fái að taka virkan þátt 
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